Raad voor maatschappelijk welzijn: zitting van 12 september 2019
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dienen de notulen van
de vorige zitting, meer bepaald van 17.06.2019, te worden goedgekeurd.

Sociale dienst.
2. Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Leuven-Hageland Mobiel inzake
aangepast vervoer voor personen met ernstige mobiliteitsproblemen.
Het OCMW had sinds 01.01.2017 een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Leuven-Hageland
Mobiel inzake aangepast vervoer van personen met ernstige mobiliteitsproblemen, in het bijzonder
rolstoelgebruikers die afhankelijk zijn van aangepast vervoer en stappers die geen alternatief hebben
(besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 26.09.2016). Deze overeenkomst houdt voornamelijk in
dat aan inwoners van de stad een garantie wordt gegeven op rolstoelvervoer door vzw LeuvenHageland Mobiel (Dienst Aangepast Vervoer) aan sociale tarieven. Het OCMW betaalt hiervoor
jaarlijks een financiële tussenkomst aan vzw Leuven-Hageland Mobiel van 0,19 euro per inwoner per
jaar of indicatief een bedrag van 4.370 euro (voor 2019 indicatief 23.000 inwoners). De vzw LeuvenHageland Mobiel heeft haar jaarlijkse evaluatie van haar werking wat betreft het werkingsjaar 2018 op
17.06.2019 voorgesteld aan de leden van het vast bureau.
De provincie Vlaams-Brabant was ook contracterende partner in deze samenwerkingsovereenkomst
en betaalde een financiële tussenkomst van 0,10 euro per inwoner aan vzw Leuven-Hageland Mobiel.
Elke contracterende partij kon de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig op elk moment opzeggen
met een opzegtermijn van vier maanden (zonder schadevergoeding). De bestendige deputatie van de
provincie heeft op 24.01.2019 beslist om de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen, deze opzeg
is verstreken op 30.06.2019. Vzw Leuven-Hageland Mobiel heeft op de toelichting van 17.06.2019
voorgesteld om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten vanaf 01.07.2019.
3. Aanduiding van een kandidaat afgevaardigde om het lokaal bestuur ScherpenheuvelZichem (stad en OCMW gezamenlijk) te vertegenwoordigen binnen de cluster lokale
besturen in de zorgraad van eerstelijnszone Demerland.
Het decreet van 26.04.2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders regelt de hervorming van de
samenwerking in de eerstelijn op het vlak van zorg, gezondheid en welzijn. Het decreet organiseert en
kadert de zorg en ondersteuning die zich richt op personen die behoefte hebben aan laagdrempelige,
breed toegankelijke, ambulante en generalistische zorg en ondersteuning voor gezondheids- of
welzijnsgerelateerde problemen.
Voor deze herorganisatie zijn er in Vlaanderen 60 (geografische) eerstelijnszones afgebakend.
Scherpenheuvel-Zichem behoort tot de eerstelijnszone Demerland samen met de gemeenten
Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest en Tielt-Winge, zodat de eerstelijnszone Demerland een
werkingsgebied heeft over zes gemeenten. De eerstelijnszones worden bestuurd door een zorgraad.
De zorgraden realiseren en versterken de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen,
eerstelijnszorgaanbieders, beroepsgroepen, verenigingen van personen met een zorg- en
ondersteuningsvraag, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligers met als doel te evolueren naar
een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en
ondersteuningsvraag.

De zorgraad heeft vijf prioritaire taken :
1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere
organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de
zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
2. Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de
zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden
zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal, voor wat betreft de
afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale
rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
5. Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart.
De zorgraad is pluralistisch en divers samengesteld met maximum 24 leden (zetels) uit vier clusters
van verplichte partners en één cluster optionele partners :
- Cluster lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) : max. 6 zetels
- Cluster gezondheidszorg (medische en paramedische beroepen) : max. 6 zetels
- Cluster welzijn (woonzorgcentra, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale
dienstencentra, diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen en de CAW’s) : max. 6 zetels
- Cluster personen met een zorg- en ondersteuningsvraag : max. 2 zetels
- Cluster optionele partners : max. 4 zetels. De bedoeling is hieraan enkel invulling te geven
voor tijdelijke functies en ad hoc expertise naargelang het thema dat behandeld wordt.
De leden van de clusters moeten binnen elke cluster elk een kandidaat afgevaardigde aanduiden die
namens de organisatie wenst te zetelen in de zorgraad. De lokale besturen zetelen vanuit hun
regiefunctie in de zorgraad als regisseur van het lokaal sociaal beleid. De vertegenwoordiging van het
lokaal bestuur is een autonome beslissing van het lokaal bestuur zelf. Volgens het vermeld decreet
eerstelijnszorg van 26.04.2019 (art. 12) vaardigt het lokaal bestuur een persoon af die namens het
lokaal bestuur wordt aangewezen om dit lokaal bestuur te vertegenwoordigen in de zorgraad.
De vertegenwoordiger van het lokaal bestuur kan zowel een ambtenaar als een mandataris zijn. Deze
persoon moet een actieve rol opnemen in de zorgraad, moet hiervoor de nodige ruimte krijgen en
heeft een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat linken kunnen worden gelegd naar andere
levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, vrije tijd en onderwijs. De
vertegenwoordiger moet beschikken over competenties voor het aansturen van de eerstelijnszone op
het vlak van de organisatie van welzijns- en zorgprocessen, financiële aspecten, bestuurlijke
organisatie, management en juridische aspecten.
De eerstelijnszone Demerland heeft een (functie)profiel opgemaakt voor alle kandidaat leden van de
zorgraad. Het kandidaat lid is werkzaam binnen de sector welzijn, zorg en gezondheid in
eerstelijnszone Demerland en investeert de nodige tijd om de doelstellingen van de zorgraad en de
eerstelijnszone te realiseren, wat o.m. een actieve deelname aan overleg en aan werkgroepen vraagt.

4. Opzeg van de overeenkomsten met Fedasil betreffende het lokaal opvanginitiatief.
Het OCMW heeft elf plaatsen in het lokaal opvanginitiatief (LOI) dat gevestigd is in een gebouw eigendom van het OCMW zonder hypothecaire leninglast - dat gelegen is Hoeve 13 te Testelt.
In het kader van de voorbereiding van de meerjarenplanning is het opportuun te weten welke de
financiële en materiële gevolgen zijn van de verdere organisatie van een LOI.
Het OCMW is niet wettelijk verplicht om een LOI te organiseren. In het verleden stonden er ruime
subsidies van de federale overheid tegenover een LOI waardoor het OCMW elk jaar een ruim
financieel overschot had van het LOI dat weliswaar enkel kon gebruikt worden om te investeren in de
werking van het LOI. Sinds 2018 werden deze financiële overschotten afgeroomd door de federale
overheid waardoor er geen financieel voordeel meer is aan de organisatie van een LOI. Een
dubbeltelling van plaatsen in een mogelijk toekomstig materieel spreidingsplan voor vreemdelingen
kan nog een voordeel zijn aan de organisatie van een LOI. De stad heeft de investeringskosten aan
de renovatie van de huidige LOI-woning geraamd op 374.991 euro. Er zijn geen financiële reserves
beschikbaar om deze investeringskosten uit te voeren.
De stad doet bovendien reeds inspanningen om verzoekers internationale bescherming en erkende
vluchtelingen op te vangen op het grondgebied van de stad nl. door de ondersteuning van het huidig

collectief opvangcentrum Peeterskasteel (uitgebaat door Caritas) te Scherpenheuvel dat ondertussen
een overeenkomst van onbepaalde duur heeft met Fedasil.
Omwille van al deze redenen is het opportuun om de LOI-werking volledig stop te zetten en de
overeenkomsten met Fedasil betreffende de LOI-plaatsen op te zeggen.
Het vast bureau heeft op 29.07.2019 reeds de principiële beslissing genomen tot opzeg van de elf
LOI-plaatsen.
Huidig dossier wordt formeel voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor een beslissing
tot formele opzeg van de overeenkomsten met Fedasil over de elf LOI-plaatsen. Bij beslissing tot
opzeg kan deze opzeg van zes maanden ingaan op 01.10.2019 om te eindigen op 31.03.2020.
Momenteel verblijven nog twee bewoners in het LOI, de andere negen LOI-plaatsen zijn geschorst in
afwachting van de desinfectie van de woning. Wanneer deze twee bewoners het LOI verlaten zullen
deze twee LOI-plaatsen eveneens geschorst worden. De elf LOI-plaatsen blijven dan geschorst tot het
verstrijken van de opzeg waardoor er in de praktijk geen LOI-bewoners meer worden opgevangen van
zodra de huidige twee bewoners het LOI verlaten hebben.
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